
Інструкція 

для виконання практичної роботи  
з теми «Створення відеокліпу» 

 

Тема.  Windows Movie Maker. Створення відеокліпу.  
Мета.  Навчитись створювати відеокліпи засобами програми Windows 

Movie Maker, імпортувати звукові і графічні файли, використовувати відео ефекти і 
відео переходи. 

Хід виконання роботи: 

1. Пройти інструктаж з БЖД при виконанні робіт на ПК. 
2. Увімкнути комп’ютер. 
3. Запустити на виконання програму Windows Movie Maker (Пуск/ Програми/ 

Windows Movie Maker). 

4. Ознайомитись з інтерфейсом програми: меню, панеллю інструментів, панелями 
операцій з фільмами,  збірників, монтажу в режимах розкадровки і шкали часу,  
демонстраційною панеллю. 

5. Для створення відеокліпу виконати команди Операції з фільмами/ Запис відео/ 
Імпорт зображень,  в діалозі Імпорт файлу вибрати папку із зображеннями, 
виділити потрібний файл, натиснути кнопку Імпорт (наприклад, Мої 
документи/ Мої малюнки/ Зразки малюнків). Аналогічно імпортувати інші 3 
малюнки. 

6. Почергово перетягнути фотографії на панель монтажу (режим Шкала часу), 

задати проміжок часу для кожної фотографії (стільки часу буде відображатися 
сюжет з фото). 

7. Щоб задати відеоперехід між фотографіями, виділити другий з тих кадрів, між 
якими треба вставити відеоперехід,  і виконати команду Сервіс/Відеопереходи, 

вибрати потрібний перехід. В меню Кліп вибрати  команду Додати до 
розкадровки або Додати на шкалу часу. Можна також додати відеоперехід 
шляхом перетягування його на панель монтажу в режимі шкали часу між двома 
відеокліпами на відео доріжці, або в режимі розкадровки можна також 
перетягуванням відеоперехіду на комірку відеопереходу між двома відеокліпами 
чи зображеннями.  

8. Щоб задати відеоефект  для кожної фотографії, виконати команду Сервіс/ 
Відеоефекти, з панелі Відеоефекти вибрати потрібний і задати його для всіх 
фотографій чи окремої фотографії. 

9. Для додавання музичного треку виконати команду Операції з фільмами/ Запис 
відео/ Імпорт звуку або музики,  в діалозі Імпорт файлу вибрати папку із 
музичними файлами, виділити потрібний файл, натиснути кнопку Імпорт ( 

наприклад, Мої документи/ Моя музика/ Зразки музики). Перетягнути його 
курсором вниз на панель монтажу в режимі шкали часу. За допомогою 



переміщення курсору на шкалі можна змінювати час програшу аудіо треку. Щоб 
в кінці фільму звук різко не припинявся, клацнути правою клавішею миші на 
аудіотреку і вибрати опцію Затухання. 

10. Додати текст на кожен слайд: виділити потрібне фото і виконати команду 
Сервіс/Назви і титри, обрати спосіб появи тексту (Додати назву на початку 
фільму, Додати назву перед обраним кліпом, Додати назву на вибраному 
кліпі, Додати назву після обраного кліпу, Додати титри в кінці фільму), 

набрати текст. Нижче під вікном введення тексту з’явиться команда Додаткові 
можливості (Змінити анімацію назви і Змінити шрифт і колір тексту) За 
допомогою функції Назва і титри прикріпити до останнього слайду титри з 
відомостями про автора фільму.  

11. Створену презентацію передивитись на демонстраційній панелі, виправити 
недоліки, після чого зберегти в обраному місці під обраною назвою командою 
Файл/Зберегти як…  

12. Результати роботи показати викладачу. 
13. Закінчити роботу. Вимкнути комп’ютер. 

 

Завдання: 
Створити відеокліп «Краса рідної природи» з 4 фотографій, титульного кадру з назвою 

відеокліпу і кінцевого кадру із  відомостями про автора кліпу, з використанням 
відеоефектів і відеопереходів, звуку. 

 

Контрольні запитання: 
1. Яке призначення програми Windows Movie Maker? 

2. Як запустити на виконання програму Windows Movie Maker? 

3. Яке призначення  панелей Операції з фільмами і Збірник: Збірники? 

4. Як імпортувати графічне зображення чи звуковий файл в відеокліп? 

5. Якою командою викликати Панель відеопереходів? 

6. Якою командою викликати Панель відеоефектів? 

7. Які режими роботи має панель монтажу? 

8. Якою командою додати назву? Чи можна змінити напис? Як? 

9. Як передивитись створений відеокліп?  
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